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العمل اإلنساين وتغيري العالقات بني الجنسني

ميليندا ويلز وغيتا كوتيبارامبيل

هناك قيمة تتأيت من إيجاد مساحة ضمن االستجابة اإلنسانية لالستثامر يف التدخالت التي تتجاوز معالجة
املخاطر واالحتياجات املبارشة .وهذا هو الحال بالضبط فيام يتعلق بتمكني املرأة.
عندما افتتح مركز واحة املرأة والفتاة يف مخيم الزعرتي لالجئني يف
األردن يف أواخر عام  ،2012كانت مجرد أرض ترابية قاحلة ُمحاطة
مبقطورات مس َّبقة الصنع وسياج .ومع نهاية عام  ،2014رسعان ما
ُم ِلت ساحة «الواحة» بالجداريات امللونة وتدلت النباتات ا ُملع َّلقة
من ُ
األ ُصص املصنوعة من زجاجات املياه املعاد تدويرها وصارت
أصوات األطفال التي تنبعث من نوافذ مركز األطفال لتُس ِمع
القايص والداين ترج املكان وهم يرصخون ويلعبون ويتعلمون .
و ُتطالِعك النساء وهن يعملن ويتجاذبن أطراف الحديث ويحتسني
القهوة ويرصخن ويسرتحن وميزحن ويضحكن.

هجرين عن تلبية معظم احتياجاتهم األساسية ،ما يدفعهم
ا ُمل َّ
لتبني اسرتاتيجيات مسايرة قد ترض بهم .وعىل ال ُّرغم من أهمية
تدخالت الوقاية واالستجابة التي ُتعالِج قضايا الحامية ،من املهم
مراعاة الفرص التي قد ُتس ِببها تلك الصدمات الهائلة أيضاً .فعىل
فاجئ امرأة ما فرصة التخلص
سبيل املثال ،قد مينح التَّهجري ا ُمل ِ
من رشيك حياتها السيئ لتجد نفسها يف املقابل مجربة عىل تبني
أدوار جديدة لدعم أرستها بطرق غري متوقعة أو ُتث ِبت ذاتها
وتتصدر وضع حلول للتَّحديات الجديدة التي تواجه أرستها أو
مجتمعها.

ـرت غالبية النساء الاليت انضممن إىل الواحة عىل أن
وقد ُأجـ ِ
ُيص ِبحن معيالت ألرسهن بسبب ظروف النزاع يف سوريا .وبعد
أن نجني من وحشية النزاع يف ديارهن ،واجهن مسؤوليات جديدة
وعا ِرمة يف حياة املنفى .ولكنَّ قلي ًال منهن شعرن أنهن مستعدات
ملجابهة هذا التحدي .والحياة يف الزعرتي ،كام أخربتنا كثري من
النسوة ،تتناقض تناقضاً كبرياً مع الحياة يف سوريا تحدد الثقافة
فيها األدوار االجتامعية املناطة للجنسني.

ومع ذلك ،ال ُتعتَمد لغة التمكني دامئاً يف السيناريوهات اإلنسانية
وغالباً ما ُترجأ مسألة املساواة بني الجنسني كقضية من قضايا
التنمية .ومن األهمية مبكان إدراك مدى ِع َظم مسألة متكني املرأة
يف سياق العمل اإلنساين وإيالء األولوية لتوفري املساحة املادية
واالجتامعية والسياسية للنِّساء الالجئات من خالل الربامج ،مثل:
برنامج «الواحة» إذ يؤكد مثل هذا النوع من الربامج عىل الحوار
مع النِّساء بشأن احتياجاتهن وتطلعاتهن ،و ُيس ِفر عن تدخالت
بعيدة األمد ُتعالِج أهداف تحقيق مبدأ الحامية الحاسم وتفعيل
املشاركة وتحسني سبل كسب الرزق.

ويف السياقات اإلنسانية ،غالباً ما تكون االستجابات التي تستهدف
النساء والفتيات يف سن املراهقة مقترصة عىل جوانب الصحة
اإلنجابية والحامية والتصدي للعنف القائم عىل الجندر .ولذا،
ُي ِكن ْأن ُي ِّثل النهج االستباقي الذي ُيو ِفر حيزاً مادياً للنِّساء حافزاً
مه ًام للنِّساء ا ُملطالِبات مبساحة اجتامعية وسياسية أكرب أيضاً.
شجعة للنِّساء الالجئات
ومبجرد إتباع هذا النهج ،ظهرت روايات ُم ِّ
وهن يضعن االسرتاتيجيات الفردية والجامعية لتلبية احتياجاتهن.
وتعرب النِّساء كذلك عن زيادة ِثقتهن يف قدر ِتهن عىل مواجهة
التحديات التي س ُيواجهنها يف أثناء التَّهجري عىل األمد املتوسط
والبعيد.

وقد أتاح برنامج «الواحة» عدداً من السيناريوهات املتنوعة التي
تجاوزت برباعة تحليل املخاطر وأوجه االستضعاف الستكشاف
تعاضدة ودعمها
مدى القدرة عىل تعزيز اسرتاتيجيات املواجهة ا ُمل ِ
ومحاولة التعرف عىل أساليب تحقيق ذلك .ويرتبط ذلك ارتباطاً
وثيقاً مبراعاة الهيكل املادي واالجتامعي للمساحة التي تحتاجها
الالجئات من النِّساء والفتيات .فبجانب مسائل الحامية الخاصة
يواجهنها نتيجة لنوعهم االجتامعي ،فهن بحاجة إىل
الاليت ِ
االعتامد عىل الذات أيضاً بجانب آليات املشاركة املدنية التي
يس ُمشارك ِتهن يف الحياة املجتمعية واتخاذ القرارات .ويف ضوء
ُت ّ
االستضعاف والتمكني
هذا النهج الشامل ،تبدأ النِّساء يف إعادة بناء ِثقتهن بأنفسهن
ً
املهجرون وأرسهم التي رمبا تراجعت بفعل فصلهن قرسا عن أدوارهن التقليدية.
تزيد األزمات اإلنسانية املخاطر التي يجا ِبهها َّ
يف عدد من املناطق ،مبا يف ذلك التعرض لجميع أشكال العنف
القائم عىل الجندر والتجنيد القرسي واالستغالل يف العمل ووفقاً لتقرير أصدرته مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني
العم ِرية مؤخراًُ ،ت ِدير ُزهاء  145الجئة سورية شؤون أرسهن مبفردهن يف
كعاملة األطفال .والنساء والفتيات يف جميع الفئات ُ
أكرث املستخطرين .ويرجع ذلك لعدة عوامل ،مثل :االنفصال الوقت الراهن 1وهذا حال كثري من النِّساء الاليت يعشن يف مخيم
ُ
األ َسي ،وانهيار القانون والنظام وأنظمة الحامية التقليدية ،وعجز الزعرتي  .وعىل ال َّر ْغ ُم من هذا الربهانُ ،تصنِّف االسرتاتيجيات
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اإلنسانية دامئاً  -وعىل نحو غري مقبول  -النِّساء والفتيات كفئة بسبب األدوار الثقافية التي تحدد شكل التفاعالت القامئة بني
«مستضعفة» دون وضع تعريف دقيق ملعنى االستضعاف.
الرجال والنساء ،وكذلك بسبب تهديد الرجال للنساء يف بعض
الحاالت ما ُيج ِ النساء يف نهاية األمر عىل االنسحاب.
وال ُتع ِّرف برامج مثل «واحة املرأة والفتاة» املتأثرات بوصفهن
ً
رشكهن وفقاً لقدراتهن وتطلعاتهن ولضامن تعيني هياكل اتخاذ القرارات املجتمعية وفقا لرشوط
َّ
«مهجرات» وحسب ولكنها ُت ِ
السابقة بوصفهن محاميات ومعلامت ومستشارات وطبيبات النِّساء يف املشاركة ولضامن إيصال أصواتهن عرب الهيئات العاملة يف
ومهندسات .ويستخدم هذا النموذج االستجابة الحتياجات مخيم الزعرتي لالجئني ،استفادت الهيئات الكبرية يف إدارة ا ُملخيم
الحامية والسالمة املبارشة كحجر أساس تنطلق منه التدخالت وتعبئة املجتمع من موارد برنامج «الواحة» الستضافة اللجان
التي تساعد يف تغيري التصور الذايت لدى النِّساء بشأن قدرتهن عىل النسوية .ومن األهمية مبكان التمييز بني األوضاع التي ال تشارك
التعايش مع ظروفهن الجديدة وتوفر لهن كذلك مكاناً مناسباً بها النِّساء من جهة وافرتاض عدم رغبتهن يف املشاركة من جهة
لتستكشف املرأة فيه كامل قدراتها وتطلعاتها.
أخرى .وعىل ال َّر ْغ ُم من ضعف مشاركة النِّساء عموماً يف هياكل
لجان مخيم الزعرتي لالجئني ،مت ّكنت مجموعة من النِّساء من
املشاركة واتخاذ القرارات
التواصل مع كوادر برنامج الواحة وطل تلقي دورات يف اللغة
يف برنامج «الواحة»ُ ،تــز َّود الالجئات السوريات باملعلومات اإلنجليزية ومحو األمية العربية حتى يتمكن من تبليغ قضيتهن
واإلحاالت والدعم ملكافحة العنف الجن والقائم عىل النوع ملتخذي القرار الذين يتحدث غالبيتهم اإلنجليزية يف املجتمع
االجتامعي واالستجابة له .و ُتقدَّم لهن الــدورات التعليمية اإلنساين.
واإلرشادية التي تهدف لتعزيز املهارات الحياتية مبا فيها محو
األمية وتعليم اللغات والتوعية الصحية وأسس تحسني الرفاه .تلك ليست قصة مجرد ضحايا ولكنها قصة نساء ناجيات من النزاع
ونتيجة لتقييم مهارات املشا ِركات يف الربنامجُ ،أقيمت ورش عمل ومدعومات التخاذ خطوات جادة عىل طريق إقامة عامل جديد
لتعليم الخياطة وتصفيف الشعر .وتتطوع النِّساء الالجئات يف وحياة مختلفة ألنفسهن وأرسهن .وال يجب إغفال َّأن كثرياً من
للمقيمني أولئك النِّساء كن ُمحرتِفات يف مجال ما قبل أن ُ ِس َ
ني الجئات.
ورش العمل هذه التي ُتقدِّم يف ا ُملقا ِبل خدمات مجانية ُ
با ُملخيم .وميهد ذلك الطريق ملشاركتهن يف تنمية مهاراتهن وأخربتنا أولئك النِّساء بأنهن ال يرغ يف وصفهن بالضحايا أو
التسويقية وتعزيزها بجانب الشعور بالرضا لتقديم خدمات ق ّيمة مبتلقيات املساعدات وحسب بل بنساء يشاركن بفاعلية يف عملية
ملجتمعهن .وأخرياً ،تحظى املشاركات بالربنامج عىل التدريب يف وضع اسرتاتيجيات جديدة للتقدم يف مواجهة ظروفهن الراهنة.
وص ِّمم هذا الربنامج وعىل مقاربات التعايف يف مرحلة ما بعد ال ّنزاع إيجاد مساحة
مجال املشاركة املدنية وتدريب املتابعةُ .
خصيصاً للنِّساء الالجئات لتيسري تنمية مهارات االسرتاتيجيات لتمكني النِّساء وإلتاحة املجال من االطالع عىل جميع جوانب هذه
والقيادة لتعبئة الجهود بشأن القضايا املهمة داخل مجتمعاتهن .القصة.
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ويكمن الغرض من تخصيص املساحات اآلمنة مثل واحة املرأة
والفتاة يف توفري الظروف املالمئة لتُث ِبت النِّساء والفتيات ذاتهن مستشارة النوع االجتامعي والسياسة اإلنسانية.
أو ليمثلن دوراً يف اتخاذ القرارات مبجتمعاتهن .و ُت ّعد املشاركة
يف هياكل اتخاذ القرارات ِمفتَاح التزامات ا ُملسا َءلة يف االستجابة غيتا كوتيبارامبيل grits71@hotmail.com
اإلنسانية .ومع ذلكُ ،نخ ِفق غالباً إخفاقاً ذريعاً يف تفعيل قيادة عضو يف قوائم مرشوعي جينكاب (مرشوع القدرات االحتياطية
النِّساء ومشاركتهن بحجة َّأن العوامل الثقافية أو الحاجات ا م ُ ِّلحة للجندر ونوركاب (مرشوع القدرات الرنويجي
تقف عقبات يف طريقنا .ويف مثل هذه البيئة ،يبدو َّأن اتخاذ
القرارات أمر بعيد املنال بل قد يبدو أ َّنه ترف أص ًال ،لكنَّ النِّساء اآلراء الواردة يف هذا املقال آراء الكاتبتني وال تعكس بالرضورة
يف الواحة ُيع ِربن عن رغبتهن يف الحصول عىل فرصة لتحديد معامل رأى املنظامت الاليت ينتمني إليها.
حياتهن واحتياجاتهن وتطلعاتهن وتربط كثري منهن مشاركتهن
 .1تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني ( 2014نساء وحدهن :رصاع الالجئات
يف الربنامج بشعور استعادة كرامتهن .وباملثل ،أشارت مشاركات السوريات من أجل البقاء
الواحة يف سياقهن إىل اللجان القامئة عىل مفهوم التوزان بني http://womanalone.unhcr.org/mobile/#_ga=1.72256083.1140573610.138
أن هذه اللجان ال 9696781
الجنسني ( %50إذ توجه الرأي العام لهنَّ يف َّ
(Woman Alone : The fight for survival by Syria’s refugee women
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